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FULLMÄKTIGE PROTOKOLL
Årsmöte
Datum: 18 april 2021
Tid: kl. 14:10 – 15:45 
Plats: Koloniföreningen Täppan, utomhus, Södra vägen, Lund

Närvarande:  Jessica Glimberg, ordförande LKC, representant Gläntan
Emmy B Lindskog, viceordförande LKC, ordförande Viktoria
Lars-Erik Nilsson, kassör LKC
Pia Ukkonen, ledamot LKC
Karl Mårtensson, suppleant 2 LKC

Valberedning Jenny Hallström, sammankallande, ordförande S:t Månslyckan
Even Karlsson, ledamot, ordförande S:t Hans

Övrig Mats Castor, Oskarshem 3
närvarande

14 koloni-/odlingsområden,    23 röstberättigade *
Protokollförarens anmärkning: Efter granskning av närvarolistanuppmärksammas att 2 personer med uppdrag inom både LKC ochkoloniförening av misstag räknats dubbelt medan en representant somsedermera utses till protokolljusterare och rösträknare missat att skriva insig i närvarolistan.
Korrekt antal är därmed 22 röstberättigade som emellertid saknar betydelse isammanhanget.
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§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden Jessica Glimberg hälsar de närvarande välkomna och öppnarmötet. 
Dagordningen fastställs med tillägg av punkten ”Stadgar” som skjuts införe punkten ”Övriga frågor”.                                                                           

§ 2 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade uppges till 23 varvid röstlängden fastställs. 

§ 3 Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
Ordföranden Jessica Glimberg föreslår Claes Hall, Oskarshem 1, tillmötesordförande och Emmy B Lindskog, Viktoria till protokollförare.
Claes Hall väljs till ordförande för mötet och Emmy B Lindskog väljstill protokollförare för mötet. 

§ 4 Val av protokollsjusterare och rösträknare
Föreslagen är Bengt Larsson, Källby mölla; inga ytterligare förslag finns.
Bengt Larsson väljs till justeringsperson och rösträknare för mötet.

§ 5 Fråga om kallelsen behörigen skett
Mötesordföranden Claes Hall tillfrågar årsmötet om detsamma anser sig hakallats inom den tid som stadgarna föreskriver. Svaret är ett enhälligt ja. 
Årsmötet beslutar att kallelsen behörigen skett.

§ 6 Styrelsens redovisningshandlingar
Ordföranden Jessica Glimberg går igenom verksamhetsberättelsen för år2020, som, vederbörligen undertecknat, mejlats ut jämte kallelsen och 
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tillgänglig på hemsidan. Hon lämnar även förtydligande avseenderubrikerna skördefesten, lantmäteriet och byggregler.
Därefter lämnar kassören Lars-Erik Nilsson sin redogörelse förresultaträkningen 2020 samt delar ut ett skriftligt underlag, daterat den 15april 2021. Efter det att Bengt Larsson fått sina frågor besvarade konstaterarmötesordföranden Claes Hall att inga fler frågor finns att besvara. Hantackar ordföranden och kassör för de redovisningar som lämnats. 
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomiskredovisning och att lägga dessa till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse
Eftersom ingen av revisorerna är närvarande vid årsmötet läser ordförandenJessica Glimberg upp föreliggande revisionsberättelse som undertecknats avrevisorn Christer Hansson ensamt den 12 februari 2021. Revisor UllaJohansson, med ett år kvar av mandattiden, har sålt sin koloni och står intelängre till förfogande. Varför den valda ersättaren inte har deltagit irevisionen går inte att få klarhet i. Revisor Christer Hansson föreslårårsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret,2020.
 Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet och läggs till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen
Årsmötet beslutar enhälligt, och i enlighet med revisorns förslag, attbevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 9 Behandling av motioner och förslag 
Inga motioner eller förslag har inkommit.
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§ 10 Beslut om arvode för styrelsen
Ersättningen till styrelsen föreslås att även under nästkommandeverksamhetsår bli oförändrad, dvs. 5000 kronor. Arvode utgår inte tillenskilda styrelsemedlemmar utan pengarna används till gemensammaaktiviteter under verksamhetsåret.
Bengt Larsson yrkar att arvodet inte får användas till inköp avalkoholhaltiga drycker. Diskussion om att sätta upp villkor för hur beloppetska få disponeras utmynnar i mötesordförandens fråga om församlingenanser att sådana villkor behövs? Flera deltagare tar till orda och menar attdet är upp till styrelsen hur den önskar disponera beloppet. Omröstning skermedelst handuppräckning där en övervägande majoritet röstar för att det ärupp till styrelsen att själv bestämma hur man vill göra.
Årsmötet beslutar att arvodet ska vara 5000 kronor för 2021 och pådetta sätt visa sin uppskattning för det arbete och engagemang somstyrelsen lagt ner under det gångna året.

§ 11 Fastställande av budget och avgifter
Kassören Lars-Erik Nilsson föreslår oförändrad avgift för nästkommande år2022. En stundtals hård diskussion om de ingående posterna medlemsavgiftkontra försäkringsavgift blossar upp mellan kassören Lars-Erik Nilsson ochBengt Larsson. Diskussionen verkar i allt vara en upprepning av föregåendeårs diskussion vid årsmötet.
Mötesordföranden Claes Hall tillfrågar årsmötet om detsamma är beredd attgå till beslut att fastställa budgeten samt att besluta om oförändradmedlemsavgift?
Årsmötet fastställer således budgeten och beslutar att medlemsavgiftenskall vara oförändrad. Beslutet är enhälligt.

§ 12 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter ochsuppleanter
Jenny Hallström, sammankallande i valberedningen, lämnar skriftligredogörelse för valberedningens arbete och konklusioner som även framförsmuntligen. 



LUNDS KOLONISTERSCENTRALFÖRENING

5

Valberedningen föreslår:
Jessica Glimberg (Gläntan), omval ordförande för en tid av två år;
Emmy Lindskog (Viktoria), omval ledamot för en tid av två år.
Iréne Stenfors (Täppan) har meddelat att hon på grund av tidsbrist inte kanfortsätta sin mandatperiod varför valberedningen föreslår:
Lena Törngren (Klostertäppan), fyllnadsval ledamot för en tid av ett år.
Suppleant Maria Adenell (S:t Hans), har avsagt sig sitt uppdrag i styrelsenvarför valberedningen föreslår:
Mats Castor (Oskarshem 3), nyval suppleant för en tid av ett år;
Karl Mårtensson, (S:t Månslyckan), omval suppleant för en tid av ett år.
Årsmötet beslutar att följa valberedningens förslag och därmed väljaovan nämnda personer i enlighet med redovisat förslag. Samtliga val ärenhälliga.

§ 13 Val av revisorer och suppleant
Christer Hansson har avböjt omval till revisor. Ulla Johansson, som har kvarett år på sin mandatperiod, är inte kolonist längre.
Valberedningen har inte lyckats finna någon som vill åta sig uppdragen somrevisorer men föreslår:
Bozena Wlosinska (S:t Hans), omval suppleant för en tid av ett år.
Diskussion uppkommer varför omvälja en suppleant som aldrig ställt upp?
Efter ytterligare en stunds diskussion och spontana nomineringar presenterarmötesordföranden Claes Hall två villiga kandidater:
Even Karlsson, (S:t Hans), nyval revisor för en tid av två år;
Christer Särnstrand, (Täppan), fyllnadsval revisor för en tid av ett år;
Bozena Wlosinska (S:t Hans), omval suppleant för en tid av ett år.
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Even Karlsson ombeds att se till att suppleanten från S:t Hans på ettnaturligt sätt integreras i revisionsarbetet.
Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. Även dessa val är enhälliga.

§ 14 Val av valberedning
Valberedningen tackas för sitt goda och omsorgsfulla arbete under de årenden tjänstgjort. Jenny Hallström meddelar att såväl hon som Even Karlssonlänge varit valberedare och nu önskar lämna över stafettpinnen till nyakrafter samt tackar för det förtroende de fått motta av medlemmarna. EvenKarlsson är även förhindrad då han tackat ja till uppdraget som revisor.
Den stora jakten på villiga valberedare påbörjas i auditoriet där dock ingenvill kännas vid uppdraget.
Bengt Larsson nomineras och tackar ja men någon ytterligare villig personstår för dagen inte att finna. Det är nu upp till alla goda krafter och styrelsenatt se till att under detta år få fram en person som kan ingå i valberedningen.
Årsmötet beslutar i enlighet med detta förslag och väljer valberedningenligt följande:
Bengt Larsson, (Källby mölla) nyval sammankallande i valberedningenför en tid av ett år. 
Vakant tills vidare, nyval ledamot i valberedningen för en tid av ett år.

§ 15 Stadgar 
Efter förfrågan av Bengt Larsson hur långt arbetet med de nya stadgarnakommit informerar ordförande Jessica Glimberg om att styrelsen mot slutetav året tror sig ha klart ett förslag att tycka till/rösta om. Styrelsen har inteansett att arbetet med nya stadgar haft allra högsta prioritet utan har undervissa tider fått ge vika för ärenden av mera brådskande karaktär. Till dettaräknas bland annat byggregler som i all hemlighet ändrats utan att LKCinformerats därom. Styrelsen har efterhört intresset från föreningar som villarbeta med revidering av stadgar men inte fått någon respons. Det är baraKällby Mölla som lämnat förslag. Bengt Larsson yrkar att ärendet skabordläggas på nytt. Mötessekreteraren Emmy Lindskog anser emellertid att 
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detta är obehövligt eftersom frågeställaren har fått ett konkret svar avföreningens ordförande, vad som har skett hittills, när ärendet beräknas tasupp till diskussion och beslut samt vad som är orsaken till dröjsmålet.Mötesordföranden frågar om det är årsmötets mening att ansluta sig tillföregående talares åsikt vilket bekräftas av majoriteten. 
Årsmötet beslutar att avslå yrkandet att på nytt bordlägga ärendet.

§ 16 Övriga frågor
Viceordförande i föreningarnaa) Ordföranden Jessica Glimberg tipsar om fördelen med att hos de lokalaföreningarna utse en viceordförande som snabbt kan träda in omordföranden av någon anledning blir förhindrad att utföra sitt uppdrag.
Bibehålla odlingsandanb) I tider när det kämpas om varje kvadratmeter till bebyggelse måstekoloniområden fortfarande vara en källa till att odla grönsaker, frukt ochblommor. Koloniområden får inte börja likna sommarstugeområden! Dåkan Lunds kommun få för sig att detta är en lämplig plats för permanentboende. Vi kolonister ska inte bidra till att förinta oss själva.
Källbyc) Inget kommer att hända med arrendekontrakten före 2029 men vi måstestå väl rustade och påverka opionen och beslutsfattarna. Berörda är femföreningar på Väster: Västhagen, Västra Sommarstaden,Brevduvekolonin, Högbo och Klostertäppan. Det har bildats en grupp påinitiativ av V:a Sommarstaden som bevakar föreningarnas intressen ochsom löpande ska uppdatera LKC-styrelsen.
Nya öppethållandeskyltard) Föreningar ombeds ta med sig behövligt antal skyltar, ta ner de gamlaoch ersätta med de nya. OBS! Det finns två varianter där den enaversionen tillåter föreningar att bättre styra ”besöksflödet” samt undvikaatt alla grindar måste vara ”bemannade”. I samband med detta påpekasatt det finns moderna elektroniska lösningar för grindar/portar.Ordföranden Jessica Glimberg erinrar om att LKC tidigare inhämtatprisförslag som delgetts Tekniska förvaltningen som inte reagerat ännu.
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Skyltar kameraövervakninge) Det framkommer att inte alla föreningar är glada över dessa skyltar dåman kan få intrycket att det kan finnas värdefullt att stjäla. Hos deföreningar som inte själva skruvat upp skyltarna ombesörjer KL-gruppendetta. Det är vidare kommunen som betalt skyltarna.

Därefter följer en diskussion där ett antal ämnen tas upp som en planeradcykelväg rakt igenom området Örjan. Kommunen har emellertid backat fråndet förslaget.  
I området Solhällan har en fördjupad översiktsplan presenterats som LKChar haft synpunkter på. Dessa synpunkter ska sedan, troligen i samråd medTekniska förvaltningen, bearbetas och utvecklas.
Vidare tas upp att det står i reglerna att kolonist får bara ha en kolonilott.Hur motiverar kommunen att den inte följer sina egna regler? 
Det frågas om familjemedlemmar till kolonister kan ha förtroendeuppdrag iföreningen? Olika exempel anförs. 
Det allt överskuggande ämnet är emellertid de nya byggreglerna, främstavseende växthus och den chockartade höjningen av bygglov därtill. Detpåpekas att vissa föreningar (5) har i sina regler inskrivna att deras styrelserhar rätt att bevilja byggen. Det är en genomgående uppfattning att vi snartkommer att översköljas av svartbyggen, i synnerhet när ett växthusbygglovkostar vida mer än själva växthuset! Och den mycket berättigade frågan blirhur styrelser ska ställa sig till svartbyggen? När det inte räcker med attpåpeka att bygglov ska sökas? 
Ordföranden Jessica Glimberg avrundar diskussionen med att LKC pånästkommande möte med Tekniska förvaltningen ska ta upp dessa frågoroch att Tekniska förvaltningen planerar att kalla till ett gemensamt mötemed LKC och Stadsbyggnadskontoret.
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§ 17 Mötets avslutande
Mötesordföranden framför sitt tack till de närvarande för visat intresse ochavslutar mötet.

Vid protokollet Justeras

Emmy B Lindskog Claes Hall

mötessekreterare mötesordförande

Bengt Larsson
justeringsperson

Bilagor
1 Närvarolista LKC:s årsmöte 2021-04-18
2 Valberedningens förslag till LKC:s årsmöte 2021


